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االنتخابات اإلسرائيلية 2021: 
قراءة في النتائج وخريطة التحالفات والتوجهات المحتملة

ــة لهــا يف ظــل جائحــة »كوفيــد-19« ويف ظــل األوضــاع  ــات برملاني ــوم 23 مــارس 2021 أول انتخاب نظمــت إســرائيل ي
اجلديــدة التــي أوجدتهــا اتفاقيــات الســام اجلديــدة املوقعــة بينهــا وبــن أربــع دول عربيــة )اإلمــارات والبحريــن 
والســودان واملغــرب(، ورابــع انتخابــات برملانيــة خــال عامــن بعدمــا انتهــت االنتخابــات الثاثــة الســابقة دون حســم 
األغلبيــة لطــرف محــدد، ممــا أدى إلــى تشــكيل حكومــات مــا لبثــت أن انهــارت يف ظــل عــدم تناغــم األحــزاب املشــّكلة 

لهــا وقدرتهــا علــى تســوية خافاتهــا.

وبينمــا كان رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بينيامــن نتنياهــو يعلــق آمــاالً كبيــرة علــى هــذه االنتخابــات لتحقيــق أغلبيــة مريحــة تضمــن لــه 
تشــكيل حكومــة ميينيــة مســتقرة حتــت قيادتــه، واالســتفادة ممــا اعتبرهــا إجنــازات كبيــرة حلكومتــه، ســواء يف إدارتهــا ألزمــة جائحــة 
»كوفيــد-19« أو توقيعهــا التفاقــات الســام اجلديــدة )اتفاقيــات إبراهيــم( مــع أربــع دول عربيــة )اإلمــارات والبحريــن والســودان 
واملغــرب(، جــاءت النتائــج مخيبــة لهــذه اآلمــال، ومؤكــدة لاجتاهــات التــي ســادت يف االنتخابــات الثاثــة األخــرى املاضيــة جلهــة 

انقســام الناخبــن اإلســرائيلين.

وضمــن هــذا الســياق، تبحــث هــذه الورقــة نتائــج االنتخابــات اإلســرائيلية األخيــرة ودالالتهــا وتداعياتهــا علــى املشــهدين 
ــا خلريطــة األحــزاب والقــوى السياســية املشــاركة  ــة محــاور أساســية، يعــرض أوله اإلســرائيلي واإلقليمــي، مــن خــال أربع
يف هــذه االنتخابــات وتوجهاتهــا. ويناقــش ثانيهــا نتائــج هــذه االنتخابــات وأبــرز دالالتهــا، ويبحــث ثالثهــا يف شــكل احلكومــة 
اجلديــدة احملتمــل وقاعدتهــا التحالفيــة ومــدى اســتقرارها ومتاســكها. أمــا احملــور الرابــع واألخيــر فيتنــاول أبــرز السياســات 

ــدة. ــة للحكومــة اجلدي والتوجهــات احملتمل

أواًل- خريطة األحزاب والقوى السياسية املشاركة يف االنتخابات:

تشــمل خريطــة القــوى السياســية يف إســرائيل مجموعــة مــن األحــزاب التــي تضــم أحزابــاً ميينيــة وأخــرى يســارية، وأحزابــاً علمانيــة 
وأخــرى دينيــة، باإلضافــة إلــى األحــزاب العربيــة. ومــن أبــرز هــذه األحــزاب التــي شــاركت يف انتخابــات 2021، مــا يلــي:

ــرة . 	 ــاً وهــي أطــول فت ــذ نحــو 12 عام ــوزراء من ــى منصــب رئاســة ال ــذي يتول حــزب الليكــود بزعامــة بنيامــن نتنياهــو ال
يقضيهــا رئيــس وزراء إســرائيلي يف املنصــب. وخــاض احلــزب الــذي ينتمــي إلــى اليمــن اإلســرائيلي االنتخابــات بقائمــة 

تضــم 45 مرشــحاً.

حــزب »يــش عتيــد« )هنــاك مســتقبل(، ويرأســه وزيــر املاليــة الســابق يائيــر البيــد. وينتمــي هــذا احلــزب إلــى يســار الوســط، وهــو . 	
حاليــاً مــن أحــزاب املعارضــة الرئيســية، وهــو املعــارض األبــرز لليكــود، وقــد خــاض احلــزب االنتخابــات بـــ20 مرشــحاً.

حــزب »تكفــا حداشــاه«  )األمــل اجلديــد( الــذي يتزعمــه جدعــون ســاعر، وهــو وزيــر ســابق اســتقال مــن الليكــود وشــكل هــذا . 	
احلــزب، وتعهــد بإنهــاء حكــم نتنياهــو. ويعــارض احلــزب الــذي ينتمــي إلــى اليمــن احملافــظ، قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة لكــن 
حملــة ســاعر تركــزت علــى احلكــم النظيــف وتنشــيط االقتصــاد. وخــاض احلــزب االنتخابــات بقائمــة مكونــة مــن 20 مرشــحاً.

حــزب »شــاس« للمتدينــن اليهــود الشــرقين برئاســة آريــه درعــي، وهــو مــن أحــزاب اليهــود املتشــددين ويؤيــد نتنياهــو. وخــاض . 	
احلــزب الــذي ينتمــي إلــى اليمــن الدينــي، االنتخابــات بقائمــة ضمــت 12 مرشــحاً.

 حــزب »يهوديــت هتــوراه« للمتدنيــن اليهــود الغربيــن وهــو مــن أحــزاب اليهــود املتشــددين التــي تنتمــي إلــى اليمــن الدينــي، ويعــد مــن 	. 
املؤيديــن لنتنياهــو. وخــاض احلــزب االنتخابــات بـــ 14 مرشــحاً.
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ــودي املتشــدد بتســلئيل ســموتريتش، وهــو . 	 ــذي يتزعمــه اليه حــزب »هتســيونيت هدتيــت« )الصهيونيــة الدينيــة( ال
حــزب قومــي ميينــي دينــي متشــدد يرفــض باملطلــق قيــام دولــة فلســطينية، ويؤيــد نتنياهــو، وخــاض احلــزب 

ــات بـــ 10 مرشــحن. االنتخاب

حــزب »ميينــا« ويرأســه املليونيــر نفتالــي بنيــت رائــد األعمــال التكنولوجيــة والــذي شــغل ســابقاً منصــب وزيــر الدفــاع . 	
ــت  ــة بني ــرت عاق ــد توت ــة فلســطينية. وق ــام دول ــق قي ــارض باملطل ــي يع ــد نتنياهــو، وهــو حــزب قومــي ميين يف عه
ــة، وخــاض احلــزب  ــا وإدارة احلكومــة لألزمــة الصحي ــف كورون ــة خاصــة يف مل ــة اإلنتخابي بنتنياهــو خــال احلمل

االنتخابــات بـــ 15 مرشــحاً.

كاحــول الفــان )أزرق أبيــض( تشــّكل هــذا التحالــف يف أوائــل عــام 2019 مــن ثاثــة أحــزاب وســطية هــي “حوســن ليســرائيل” . 	
ــون، و”يــش  ــر الدفــاع األســبق موشــيه يعل ــادة وزي ــم” بقي برئاســة رئيــس أركان اجليــش اإلســرائيلي الســابق بينــي جانتــس، و”تل
ــا يف  ــى حتالفه ــت هــذه األحــزاب املشــاركة محافظــة عل ــس. وظل ــد، وترأســه غانت ــر لبي ــال الســابق يائي ــر امل ــادة وزي ــد” بقي عتي
ــّكك  ــى تف ــع نتنياهــو أّدى إل ــة وحــدة بالشــراكة م ــى حكوم ــس إل ــام غانت ــارس 2020، إال أن انضم ــات ســبتمبر 2019 وم انتخاب
التحالــف، ليخــوض حــزب غانتــس »حوســن ليســرائيل« هــذه االنتخابــات منفــرداً مــع حفاظــه علــى اســم »كاحــول الفــان«، حيــث 

تقــدم احلــزب الــذي ينتمــي إلــى تيــار الوســط بـــ 10 مرشــحن.

إســرائيل بيتينــو وهــو حــزب ليبرالــي ميينــي، تأســس عــام 1999 بزعامــة أفيغــدور ليبرمــان الــذي انشــق عــن حــزب . 	
»الليكــود«، ويدعــو إلــى أن تكــون إســرائيل »دولــة يهوديــة« ذات قوميــة واحــدة مــن خــال ترحيــل العــرب داخــل 
اخلــط األخضــر إلــى الضفــة الغربيــة. ويفضــل احلــزب »حــل الدولتــن«، مــع اســتبدال أراٍض بــن الفلســطينين 
وإســرائيل، ويعلــن منــذ عــام 2019 إنــه يرفــض االنضمــام إلــى حكومة برئاســة نتنياهو. وخاض احلــزب االنتخابات 

بقائمــة ضمــن 10 مرشــحن.

ــي اشــتراكي دميوقراطــي«، ويصطــف يف . 		 ــه »حــزب صهيون ــّرف نفســه بأن حــزب »العمــل« وهــو احلــزب املؤّســس إلســرائيل، ويع
ــي تســتبعد أن  ــي، الت ــراف ميخائيل ــة مي ــي، وتترأســه الناشــطة النســوية والبيئي ــى التوجــه العلمان معســكر يســار الوســط، ويتبن
تشــرك يف حكومــة مــع نتنياهــو. كان هــو احلــزَب األقــوى يف إســرائيل، إال أنــه يف العقديــن األخيريــن بــات متثيلــه يف الكنيســت 

ــات بقائمــة ضمــت 15 مرشــحاً. ــاً. وخــاض احلــزب االنتخاب متواضع

حــزب ميرتــس وهــو حــزب يســاري، يتزعمــه نيتســان هوروفيتــس، أعلــن أن هدفــه منــع نتنياهــو مــن تشــكيل حكومــة جديــدة، ويعــد . 		
ميرتــس مــن األحــزاب الصغيــرة التــي تشــغل عــدد قليــًا مــن مقاعــد البرملــان رمبــا ال تزيــد علــى 4 مقاعــد. وخــاض احلــزب 

ــات بقائمــة تكونــت مــن 6 مرشــحن. االنتخاب

القائمــة املشــتركة« برئاســة أميــن عــودة، وتضــم 3 أحــزاب عربيــة هــي »اجلبهــة«، و»التجمــع«، و»العربيــة للتغييــر«؛ وتقدمــت بقائمــة . 		
ضمت 10 مرشــحن.

حزب »القائمة العربية املوحدة »راعم« ويترأسه منصور عباس، وقد خاض االنتخابات بقائمة ضمت 4 مرشحن.. 		
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ثانيًا: نتائج االنتخابات ودالالتها:

جاءت نتيجة االنتخابات التي أعلنت بعد االنتهاء من فرز جميع األصوات على النحو التالي1:

جدول )1(: األحزاب املشاركة يف انتخابات مارس 2021 وعدد املقاعد التي حصلت عليها 

عدد املقاعدزعيم احلزباسم احلزبالرقم

30بنيامن نتنياهوحزب الليكود1

17يائير البيد“يش عتيد” )هناك مستقبل(2

9آريه درعيشاس3

8بيني جانتسكاحول لفان )أزرق أبيض(4

7موشيه غفنييهوديت هتوراه5

7ميراف ميخائيليالعمل6

7نفتالي بنيتميينا7

7أفيجدور ليبرمانإسرائيل بيتينو8

6أمين عودةالقائمة املشتركة9

6جدهون ساعرتكفا حداشاه  )األمل اجلديد(10

6بتسلئيل سموتريتشهتسيونيت هدتيت )الصهيونية الدينية(11

6نيتسان هوروفيتسميرتس12

4منصور عباسالقائمة العربية املوحدة13

وتكشف قراءة هذه النتائج عن مجموعة من الدالالت واملالحظات، أهمها:

ــة، . 	 ــه القوميــة والعلمانيــة واملتطرفــة والديني ــار اليمــن مبختلــف توجهات أن مــزاج الناخــب اإلســرائيلي يتجــه بدرجــة كبيــرة إلــى تي
فبحســب نتائــج االنتخابــات، فــإن هــذا التيــار متكــن مــن احلصــول علــى نحــو 72 مقعــداً، بنســبة %60 مــن إجمالــي مقاعد الكنيســت 
التــي يبلــغ عددهــا 120 مقعــداً؛ مــا يعنــي أن هنــاك أغلبيــة ميينيــة يف البرملــان. وحســب الباحــث واحمللــل السياســي، أنطــوان شــلحت، 
فــإن هــذه االنتخابــات كانــت »أشــبه مببــاراة دربــي بــن األحــزاب اليمينيــة ودارت حــول شــخص الزعيــم الــذي ســيقود احلكــم اليمينــي 

وليــس حــول السياســة التــي ينبغــي علــى إســرائيل أن تنتهجهــا، وهــي سياســة ميينيــة بامتيــاز منــذ ســنوات طويلــة”2.

أثبتــت النتائــج أن الناخبــن اإلســرائيلين لــم تقنعهــم اإلجنــازات التــي حققتهــا حكومــة نتنياهــو، ســواء علــى صعيــد إدارتهــا ألزمــة . 	
جائحــة »كوفيــد-19«، حيــث قامــت إســرائيل بإعطــاء أكبــر عــدد مــن جرعــات لقــاح كورونــا مقارنــة مــع دول أخــرى يف جميــع أنحــاء 
العالــم، واســتطاعت مــن خــال عاقــات شــخصية لنتنياهــو مــع شــركة بيونتيــك وفايــزر تأمــن كميــات مــن جرعــات اللقــاح رمبــا 
أكثــر ممــا حتتاجــه إضافــة إلــى كميــات كبيــرة مــن لقــاح موديرنــا، أو علــى صعيــد متكنهــا مــن توقيــع اتفاقيــات الســام اجلديــدة 
مــع الــدول العربيــة )اإلمــارات والبحريــن واملغــرب والســودان(. ومــن بــن األســباب التــي ميكــن أن تفســر ذلــك حالــة االنقســام 

السياســي احلــاد يف الشــارع اإلســرائيلي بــن التيــارات واألحــزاب املختلفــة، وإشــكاليات الفســاد التــي حتيــط بنتنياهــو.

 JOSHUA DAVIDOVICH and MICHAEL BACHNER, “Final election results confirm deadlock, offering no clear path to coalition”, The Times of Israel, 25     .1

 /March 2021, https://www.timesofisrael.com/liveblog-march-25-2021

 https://bit.ly/2NRabKn ،2021 2.  ”شلحت: اليمني يسيطر عىل الربملان ويعيد تنصيب نتنياهو“، موقع عرب 48، 24 مارس
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رغــم أن مــزاج الناخــب اإلســرائيلي يتجــه بشــكل كبيــر، كمــا أوضحــت نتائــج االنتخابــات، نحــو اليمــن مبختلــف . 	
توجهاتــه فــإن اخلافــات بــن قــادة هــذا التيــار حتــد مــن قدرتهــم علــى تشــكيل جبهــة ميينيــة موحــدة تتيــح لهــا تشــكيل 
حكومــة مســتقرة، وأبــرز مثــل هــو اخلــاف بــن نتنياهــو وبــن جدعــون ســاعر زعيــم حــزب »تكفــا حداشــاه« )األمــل 
اجلديــد( الــذي انشــق عــن الليكــود وتعهــد بإنهــاء حكــم نتنياهــو، واألمــر ذاتــه ينطبــق علــى أفيجــدور ليبرمــان زعيــم 

حــزب »إســرائيل بيتينــو«)7 مقاعــد(.

تراجــع قــوة تيــاري الوســط واليســار بشــكل ملحوظــة حيــث حصلــت األحــزاب التــي متثــل هذيــن التياريــن علــى 38 مقعــداً مــن . 	
إجمالــي مقاعــد البرملــان البالــغ عددهــا 120 مقعــداً، وذلــك بنســبة %31.6، وهــي نســبة تزيــد قليــًا عــن نصــف نســبة عــدد 

املقاعــد التــي حصــل عليهــا تيــار اليمــن.

حصــل معســكر رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو الــذي يضــم إلــى جانــب الليكــود أحــزاب »شــاس« و«يهوديــت هاتــوراه« و« . 	
هتســيونيت هدتيــت« )الصهيونيــة الدينيــة( علــى 52 مقعــداً بنســبة %43.3 مــن إجمالــي مقاعــد البرملــان البالــغ عددهــا 
120 مقعــداً. وقــد تشــكل هــذا املعســكر يف ضــوء تقــارب توجهاتــه وأهدافــه، فقــد تعهــد »شــاس« لنتنياهــو يف فبرايــر 2021 
أنــه لــن ينضــم بشــكل مســتقل إلــى حكومــة يقودهــا أي حــزب آخــر غيــر الليكــود، ويلتــزم »يهوديــت هتــوراه« بشــدة بالبقــاء 
وفيــاً لنتنياهــو ويســتبعد حكومــة ال يحكمهــا3. وبــذل نتنياهــو جهــوداً كبيــرة لدعــم حــزب )الصهيونيــة الدينيــة( ومســاعدته 
علــى عبــور نســبة احلســم لدخــول البرملــان، إذ ســاعده يف إقنــاع إيتمــار بــن غفيــر رئيــس حــزب “عوتســماه يهوديــت“ )قــوة 
يهوديــة( باالنضمــام إليــه، وقــرر احلزبــان أن هدفهمــا هــو تعزيــز فــرص تشــكيل حكومــة مينيــة برئاســة نتياهــو ومواجهــة 

حتالفــات اليســار ومنعــه مــن تشــكيل حكومــة4. 

ورغــم اجلهــود التــي بذلهــا نتنياهــو يف تشــكيل معســكر مــواٍل لــه يضمــن لــه تشــكيل حكومــة مســتقرة مــن دون احلاجــة إلــى . 	
أي مــن األحــزاب األخــرى، فــإن هــذه اجلهــود لــم تســفر عــن حتقيــق هــذا الهــدف، إذ إن نتنياهــو ســيكون يف حاجــة إلــى 9 
مقاعــد أخــرى حتــى يكــون قــادراً علــى تشــكيل هــذه احلكومــة وهــو مــا يجعلــه مضطــراً إلــى أن يســمع بــل ويســتجيب لشــروط 

احلــزب أو األحــزاب األخــرى التــي ســيلجأ إليهــا.

اليــزال املعســكر املعــارض لنتنياهــو قــادراً علــى تعطيلــه واحلــد مــن قدرتــه علــى تشــكيل احلكومــة، حيــث حصــل هذا . 	
املعســكر الــذي يضــم أحزابــاً مــن مختلــف التوجهــات مــن اليمــن أو اليســار أو الوســط، علــى 57 مقعــداً موزعــة بــن 
أحــزاب »يــش عتيــد« )هنــاك مســتقبل( 17 مقعــداً، و«كاحــول لفــان« )أزرق أبيــض( 8 مقاعــد، و«العمــل« 7 مقاعــد، 
و«إســرائيل بيتينــو« 7 مقاعــد، و«القائمــة املشــتركة » 6 مقاعــد، و«تكفــا حداشــاه« )األمــل اجلديــد( 6 مقاعــد، 

و«ميرتــس« 6 مقاعــد5.

ــة املوحــدة التــي يتزعمهــا . 	 ــى 7 مقاعــد، والقائمــة العربي ــي بينيــت وحصــل عل ــا« الــذي يتزعمــه نفتال ــل حــزب »ميين ميث
منصــور عبــاس وحصلــت علــى 4 مقاعــد، مــا يســميه البعــض »بيضــة القبــان« حيــث أن دعمهمــا ألي فريــق مــن شــأنه أن 

يســاعده يف تشــكيل احلكومــة اجلديــدة.

 https://bit.ly/399nT2H ،2021 3. ”ها قد عدنا مجددا: دليل تاميز أوف إرسائيل لـ 37 حزبا ال تزال تسعى للفوز بصوتك“، صحيفة تاميز أوف إرسائيل، 23 مارس

 https://bit.ly/39aPmB7 ،2021 4. ”بعد إعالن اتفاق نتنياهو مع قامئة ”الصهيونية الدينية“ … ضجة كبرية يف إرسائيل“، موقع صوت بريوت إنرتناشونال، 10 فرباير

 https://www.makan.org.il/item/?itemId=102768 ،2021 5. أفرام كوهني، بدء عملية فرز األصوات يف املظاريف املزدوجة، موقع هيئة البث اإلرسائييل ”مكان“، 25 مارس
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شكل )2(: املقاعد التي حصلت عليها الكتل االنتخابية املؤيدة واملعارضة لنتنياهو6

مكاسب األحزاب وخسائرها: 

تكشــف نتائــج االنتخابــات األخيــرة عنــد مقارنتهــا بســابقتها التــي أجريــت يف مــارس 2020 أن بعــض األحــزاب قــد حقــق مكاســب 
انتخابيــة وحصــل علــى عــدد مقاعــد أكبــر يف البرملــان، فيمــا فقــد بعضهــا اآلخــر عــدداً مــن املقاعــد التــي كان قــد حصــل عليهــا، فيمــا 

حافــظ بعضهــا اآلخــر علــى وضعــه كمــا هــو.

ويوضح اجلدول التالي نتائج االنتخابات السابقة التي أجريت يف 2 مارس 2020، حيث كانت كالتالي:7

جدول )2(: األحزاب املشاركة يف انتخابات مارس 2020 ونتائجها وتوجهاتها

عدد املقاعد التي حصل عليها يف انتخابات مارس التوجه األيديولوجياحلزب
2020

36اليمنالليكود
33الوسطحتالف أزرق أبيض
15خليط من الشيوعية والقومية واليسارالقائمة املشتركة

9ديني متشدد مؤيد لليمنشاس
7مييني متشدديهوديت هتوراه

7يسارحتالف العمل جيشر ميرتس
7اليمن العلمانيإسرائيل بيتنا

6اليمنميينا

Joshua Davidovich and Michael Bachner, «Final election results confirm deadlock, offering no clear path to coalition”, Times of Israel, 25 March 2021. https://  .6
/www.timesofisrael.com/liveblog-march-25-2021

Final results show Likud with 36 seats”, the times of Israel, 5 March 2020, https://bit.ly/3cia0AU” .7
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وبالنظر إلى نتائج انتخابات مارس 2020 ومارس 2021، ميكن اإلشارة إلى ما يلي: 

فقــد حــزب الليكــود 6 مقاعــد برملانيــة، بعدمــا حصــل يف انتخابــات مــارس 2021 علــى 30 مقعــداً، مقارنــة بـــ 36 مقعــداً حصــل . 	
عليهــا يف انتخابــات مــارس 2020.

يعتبــر حتالــف أزرق أبيــض أو كحــول لفــان أكبــر اخلاســرين، فبعــد أن حصــل التحالــف يف انتخابــات مــارس 2020 علــى 33 مقعــداً . 	
حصــل علــى 8 مقاعــد فقــط يف انتخابــات مــارس 2021. ويرجــع الســبب يف ذلــك إلــى انهيــار التحالــف وخــروج األحــزاب املكونــة 
لــه منــه، حيــث خــرج حــزب »يــش عتيــد« مــن التحالــف وشــارك مبفــرده يف االنتخابــات، فيمــا لــم يظهــر احلــزب الثالــث “تلــم” علــى 

خريطــة األحــزاب التــي متكنــت مــن دخــول البرملــان هــذه املــرة.

خســرت األحــزاب العربيــة عمومــاً 5 مقاعــد يف االنتخابــات األخيــرة، بعــد مــا حصلــت علــى 10 مقاعــد مقارنــة بـــ 15 مقعــداً يف . 	
انتخابــات مــارس 2020. ويرجــع ذلــك كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى االنشــقاق الــذي ضــرب القائمــة، باإلضافــة إلــى تراجــع نســبة 

التصويــت يف املجتمــع العربــي مــن %65 يف انتخابــات مــارس 2020 إلــى %53 يف انتخابــات 2021.

شكل رقم )3(: إطار مقارن لنتائج االنتخابات اإلسرئيلية يف مارس 2020 ومارس 2021

حافظــت بعــض األحــزاب يف انتخابــات 2021 علــى عــدد املقاعــد نفســه الــذي حصلــت عليــه يف انتخابــات 2020، مثــل أحــزاب . 	
»شــاس« و«يهوديــت هتــوراه« و«إســرائيل بيتينــو«، ممــا يشــير إلــى أن نســبة تأييــد هــذه األحــزاب اتســمت بالثبــات وعــدم التغيــر.

ــات 2020 تكشــف أن . 	 ــج بنظيرتهــا يف انتخاب ــة هــذه النتائ ــات 2021، إال ان مقارن ــج اليســار عمومــاً يف انتخاب برغــم تراجــع نتائ
حزبَــْي اليســار الرئيســين »العمــل« و«ميرتــس« قــد حققــا تقدمــاً ملحوظــاً، ففــي انتخابــات 2020 حصــل حتالــف مكــون مــن 
»العمــل« و«ميرتــس« و«جيشــر« علــى7 مقاعــد فقــط، فيمــا حصــل »العمــل« مبفــرده يف انتخابــات 2021 علــى 7 مقاعــد، وحصــل 
»ميرتــس« علــى 6 مقاعــد مبجمــوع 13 مقعــداً، فيمــا لــم يظهــر »جيشــر« علــى خريطــة األحــزاب التــي متكنــت مــن دخــول البرملــان 

هــذه املــرة.

ثالثًا- شكل احلكومة اجلديدة وقاعدة حتالفاتها:

وفــق النتائــج املوضحــة ســابقاً تبــدو فــرص أو ســيناريوهات بنيامــن نتنياهــو يف تشــكيل احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة محــدود للغايــة، 
وتنحصــر باألســاس يف اآلتي:

الســيناريو األول، جنــاح نتنياهــو يف تأمــن عــدد املقاعــد املطلوبــة لتشــكيل احلكومــة )61 مقعــداً(، وهــو ســيناريو ميكــن حتققــه يف . 	
إحــدى احلــاالت التاليــة:

جنــاح نتنياهــو يف إقنــاع حزبــي “ميينــا” الــذي يتزعمــه نفتالــي بينيــت، والقائمــة العربيــة املوحــدة التــي يتزعمهــا منصــور عبــاس،  	
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ــة املؤيــدة لنتنياهــو ولكــن بعــد  ــة املواليــة لــه. وقــد ابــدى احلزبــان اســتعداداً مبدئيــاً لانضمــام إلــى الكتل باالنضمــام إلــى الكتل
احلصــول علــى امتيــازات كبيــرة، حيــث ينظــر كا احلزبــن لنفســيهما باعتبــار أن مواقفهمــا حاســمة يف حتديــد رئيــس احلكومــة 
اجلديــد، مــا يعنــي تشــددهما يف طلــب االمتيــازات التــي قــد يصعــب علــى نتنياهــو تلبيتهــا، والســيما مــع دخــول كتلــة األحــزاب 

املعارضــة لنتنياهــو يف مفاوضــات مــع مســؤولي احلزبــن، الذيــن دخلــوا أيضــاً يف مفاوضــات مــع حــزب الليكــود.

ويبــدو حــزب “ميينــا” الــذي يتزعمــه نفتالــي بينيــت أقــرب لانضمــام إلــى كتلــة نتنياهــو، خاصــة وأن احلــزب ال يرغــب يف الذهــاب 
ــي  ــة املوحــدة، الت ــة العربي ــع القائم ــر م ــون أكب ــه. لكــن املشــكلة رمبــا تك ــات خامســة خــال ســنتن كمــا صــرح قادت ــى انتخاب إل
خرجــت مــن عبــاءة اإلخــوان املســلمن منــذ عــام 1996، وذلــك مــن زاويتــن: األولــى، هــي حتفــظ األحــزاب اليمينيــة املتشــددة يف 
كتلــة نتنياهــو علــى انضمــام أحــزاب عربيــة إلــى حكومــة ميينيــة تديرهــا هــذه الكتلــة، والتــي ســتكون يف هــذه احلالــة عبــارة عــن 
حتالــف ســريالي يضــم حزبــاً عربيــاً وحزبــاً معاديــاً للعــرب، والثانيــة هــي موقــف القائمــة نفســها التــي قــد تخشــى أن يُنظــر إليهــا 
علــى أنهــا داعمــة لليمــن اإلســرائيلي وتفقــد شــعبيتها بــن عــرب 48 مســتقبًا. ومــع ذلــك فقــد عّبــر منصــور عبــاس يف الســابق 
عــن رغبتــه يف التعــاون مــع نتنياهــو، وهــو بشــكل عــام لــن ميانــع يف التعــاون مــع أي معســكر يشــكل احلكومــة اإلســرائيلية، شــرط 
التجــاوب مــع مطالــب قائمتــه التــي تتمثــل يف احلصــول علــى مزيــد مــن الدعــم واخلدمــات للمــدن والقــرى العربيــة غيــر املعتــرف 

بهــا داخــل إســرائيل.

جنــاح بنيامــن نتنياهــو يف اختــراق جبهــة األحــزاب اليمينيــة التــي تتبنــى مواقــف معارضــة لــه وإقنــاع بعضهــا باالنضمــام، حيــث  	
حتدثــت وســائل إعــام إســرائيلية عــن محاولــة نتنياهــو اســتقطاب حلفــاء ســابقن يف أحــزاب أخــرى؛ مثــل رئيــس حــزب “أزرق 
ــى رئاســة احلكومــة،  ــاوب عل ــن عــرض عليهمــا التن ــد” جدعــون ســاعر، اللذي ــي غانتــس، ورئيــس حــزب “أمــل جدي أبيــض” بين
ــرة يف ضــوء مواقــف  ــة بالفشــل بدرجــة كبي ــة ســتكون محكوم ــاً، وهــي محاول ــه مســتعد أيضــاً لاســتقالة الحق ــك أن وشــمل ذل
احلزبــن املعاِرضــة لنتنياهــو وتعهدهمــا بالعمــل علــى إســقاط نتنياهــو، والســيما أن نتنياهــو جنــح مــن خــال سياســة كهــذه يف 

تفكيــك حــزب »أزرق أبيــض« بزعامــة جانتــس يف عــام 2020.

محاولــة اســتقطاب أعضــاء يف أحــزاب أخــرى معارضــة لنتنياهــو مت انتخابهــم للكنيســت بالفعــل ضمــن أحزابهــم، وضمهــم إلــى  	
الكتلــة املؤيــدة لنتنياهــو. ويحتــاج نتنياهــو إلــى عضويــن فقــط، يف حــال مت تأمــن انضمــام حــزب ميينــا للحكومــة، وهــي مهمــة 

قــد ال تبــدو عســيرة.

الســيناريو الثانــي: جنــاح الكتلــة املعارضــة يف تأمــن املقاعــد الازمــة لتشــكيل احلكومــة، ويف هــذا الســياق، أشــارت . 	
مصــادر إعاميــة إســرائيلية إلــى ســعي زعيــم املعارضــة يائيــر لبيــد إلــى جمــع عــدد كاف مــن التوصيــات التــي تســمح 
لــه بتولــي رئاســة »اللجنــة املنظمــة« لعمــل الكنيســت، بهــدف إزاحــة رئيســها احلالــي واختيــار رئيــس جديــد، ومــن 
ــن أفيغــدور ليبرمــان رئيــس حــزب  ــع نتنياهــو مــن الترشــح لرئاســة احلكومــة، وهــو أمــر أعل ــم تشــريع قانــون مين ث
ــة بالتفــاوض مــع حزبــي  »يســرائيل بيتنــو« أنــه يســعى إليــه أيضــاً. كمــا بــدأت األحــزاب احملســوبة علــى هــذه الكتل

ميينــا والقائمــة العربيــة املشــتركة.

ومــع ذلــك تبــدو مشــكلة هــذا الســيناريو يف عــدم جتانــس قائمــة األحــزاب املنضويــة حتــت هــذه الكتلــة، والتــي تبــدو متفقــة علــى 
هــدف واحــد هــو إزاحــة نتنياهــو لكــن ال يوجــد مــا يجمــع أحزابهــا مــن أهــداف مشــتركة أخــرى، وهــو مــا قــد يجعــل أي حكومــة 

تشــكلها، إذا جنحــت يف ذلــك، حكومــة هشــة وغيــر مســتقرة.

الســيناريو الثالــث: فشــل تشــكيل احلكومــة والذهــاب إلــى انتخابــات خامســة، وهــو ســيناريو محتمــل يف ضــوء حالــة عــدم احلســم . 	
التــي أفرزتهــا هــذه االنتخابــات.

إن املشــهد السياســي الــذي أفرزتــه انتخابــات مــارس 2021 يف إســرائيل هــو مــن التعقيــد بحيــث يصعــب تصــور أيٍّ مــن 
ــة، وإن كان الســيناريو األول هــو  ــة وبنســب متقارب ــوح أمــام الســيناريوهات الثاث الســيناريوهات األقــرب للتحقــق، فاملجــال مفت

أقربهــا نظريــاً يف ضــوء املؤشــرات القائمــة.
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رابعًا- السياسات احملتملة للحكومة اإلسرائيلية جتاه قضايا املنطقة 

تشــير نتائــج االنتخابــات اإلســرائيلية التــي تكشــف عــن تقــدم تكتــل اليمــن الــذي يقــوده نتنياهــو بفــارق طفيــف أمــام األحــزاب املعارضــة 
ــد مــن املواءمــات والتحالفــات مــع أحــزاب  ــدة ســتتطلب املزي ــى تشــكيل حكومــة جدي ــه عل »الوســط واليســار واليمــن » إلــى أن قدرت
أخــرى. وبغــض النظــر عمــن سيشــكل احلكومــة اجلديــدة، ســواء كان بنيامــن نيتانياهــو أو زعيــم املعارضــة يائيــر لبيــد، فــإن هــذا قــد 
ال ينعكــس بدرجــة كبيــرة علــى السياســة اخلارجيــة اإلســرائيلية جتــاه قضايــا املنطقــة الرئيســية، خاصــة أن هنــاك شــبه توافــق بــن 
مختلــف القــوى السياســية، اليمــن والوســط واليســار، حــول كيفيــة التعامــل مــع القضايــا اخلارجيــة وإدارة التحديــات واملخاطــر التــي 

تواجــه إســرائيل. وميكــن توضيــح ذلــك علــى النحــو التالــي: 

مســار التطبيــع مــع الــدول العربيــة: مــن املؤكــد أن تواصــل احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة مســارها اخلــاص بتوقيــع . 	
اتفاقيــات ســام مــع دول عربيــة جديــدة، خاصــة إن هــذا يعــد أحــد التوجهــات الثابتــة إلســرائيل التــي طاملــا ســعت 
منــذ عقــود إلــى إقنــاع الــدول العربيــة بااللتحــاق بقطــار الســام والتطبيــع الــذي بدأتــه مصــر يف نهايــة ســبعينيات 
القــرن املاضــي، وهــذا مــا يفهــم مــن تصريحــات لبنيامــن نيتانياهــو قبــل أيــام مــن إجــراء االنتخابــات األخيــرة 
لصحيفــة »يديعــوت«، كشــف خالهــا أن »بــاده يف طريقهــا للتوصــل إلــى ســام مــع أربــع دول أخــرى يف املنطقــة«، 
وذلــك يف إشــارة إلــى اتفاقيــات الســام التــي أبرمتهــا إســرائيل مــع كل مــن دولة اإلمــارات العربية املتحــدة، والبحرين، 

والســودان، واملغــرب.

ولعــل مــا يعــزز مــن توجــه احلكومــة اإلســرائيلية املقبلــة نحــو التطبيــع مــع املزيــد مــن الــدول العربيــة عامــان: األول، هــو إدراكهــا 
أن هنــاك توافقــاً يف وجهــات النظــر بينهــا وبــن العديــد مــن الــدول العربيــة الفاعلــة فيمــا يتعلــق بخريطــة املخاطــر والتهديــدات 
املشــتركة، ويف مقدمتهــا اخلطــر اإليرانــي وقــوى التطــرف واإلرهــاب، والتــي تســعى إســرائيل إلــى توظيفهــا يف إقنــاع املزيــد مــن 
الــدول العربيــة بإبــرام اتفاقيــات ســام معهــا. والثانــي هــو دعــم إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن لهــذا التوجــه، والتــي أعلنــت 

أنهــا »ســتحث دوال أخــرى علــى تطبيــع العاقــات مــع إســرائيل«. 

مســار املفاوضــات مــع الفلســطينين، مــن املتوقــع أن تتجــاوب احلكومــة اإلســرائيلية مــع دعــاوى اســتئناف . 	
املفاوضــات مــع الفلســطينين يف الفتــرة املقبلــة، إلعطــاء االنطبــاع للمجتمــع الدولــي أنهــا راغبــة يف الســام 
وداعمــة ألي حتــركات تبــذل للتوصــل إلــى اتفــاق مــع الفلســطينين. لكــن مــع ذلــك، فــإن عمليــة إدارة 
املفاوضــات - يف حــال اســتئنافها مــع الفلســطينين - رمبــا تكــون معقــدة، خاصــة إذا مــا مت األخــذ يف االعتبــار 
حقيقــة أن احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة رمبــا تضــم عناصــر ميينيــة متطرفــة تتبنــى مواقــف متشــددة جتــاه 
ــا، كمــا تؤيــد هــذه العناصــر اليمينيــة سياســة  ــاً ودميوجرافًي الفلســطينين، باعتبارهــم يشــكلون خطــراً أمني
ضــم املزيــد مــن األراضــي الفلســطينية والتوســع يف االســتيطان، باعتبارهــا متطلبــات تعــزز رؤيتهــا اخلاصــة 

بترســيخ الهويــة اليهوديــة يف إســرائيل. 

وهــذه املواقــف املتشــددة مــن املتوقــع أن تصطــدم مبواقــف املجتمــع الدولــي الــذي يســعى للتوصــل إلــى ســام شــامل ودائــم بــن 
اجلانبــن، اســتناداً إلــى األســس واملرجعيــات الدوليــة املتفــق عليهــا، وليــس أدل علــى ذلــك مــن أن البيــان الصــادر عــن اللجنــة الرباعيــة 
ــب  ــي واألمم املّتحــدة(، طال ــات املتحــدة وروســيا واالحتــاد األوروب ــف مــن كل مــن )الوالي ــي تتأل ــة يف شــهر مــارس 2021، والت الدولي
ــى اســتمرار  ــة أمــام حــل الدولتــن، يف إشــارة إل ــب مــن شــأنه أن يقــف عقب إســرائيل والفلســطينين بتجنــب أي عمــل أحــادي اجلان

االســتيطان اإلســرائيلي.   

لكــن يف حــال متكــن قــوى املعارضــة التــي يســيطر عليهــا معســكر اليســار مــن تشــكيل احلكومــة اجلديــدة، فــإن هــذا قــد يعطــي دفعــة 
أكبــر إلحيــاء املفاوضــات مــع الفلســطينين، خاصــة أن العديــد مــن قــوى وأحــزاب اليســار تؤيــد فكــرة حــل الدولتــن، وهــذا ينســجم مــع 

مطالــب اللجنــة الرباعيــة الدوليــة. 
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امللــف اإليرانــي: ثمــة إجمــاع واضــح يف إســرائيل علــى أن إيــران تشــكل خطــراً “وجوديــاً” ينبغــي العمــل علــى التصــدي . 	
لــه بــكل حســم وقــوة، ولهــذا مــن املرجــح أن تواصــل احلكومــة اإلســرائيلية املقبلــة، أيــاً كان مــن سيشــكلها، سياســاتها التصعيديــة 
يف مواجهــة هــذا اخلطــر، واحليلولــة دون متــدد إيــران بالشــكل الــذي يهــدد مصالــح وأمــن إســرائيل، وذلــك مــن خــال توظيــف 

العديــد مــن األدوات، لعــل أبرزهــا:

االســتمرار يف سياســة الــردع العســكري، مــن خــال اســتهداف امليليشــيات املســلحة التابعــة إليــران يف ســوريا، واحليلولــة دون  	
حتويلهــا إلــى مناطــق متركــز لتهديــد األمــن اإلســرائيلي، هــذا إضافــة إلــى التهديــد املســتمر باســتخدام القــوة العســكرية للقضــاء 

علــى املنشــآت النوويــة اإليرانيــة.

املســار السياســي مــن خــال الضغــط علــى إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايديــن لعــدم العــودة إلــى االتفــاق النــووي اإليرانــي، والــذي  	
ــران  ــاك إي ــى أســاس أن هــذا مــن شــأنه تســريع امت ــام 2018، عل ــد ترامــب يف الع ــه إدارة الرئيــس الســابق دونال انســحبت من
للســاح النــووي. ويف الوقــت ذاتــه، مــن املتوقــع أن تلجــأ احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة إلــى اللوبــي اليهــودي يف الواليــات املتحــدة 
ملمارســة ضغــوط حقيقيــة علــى إدارة بايــدن، وإقناعهــا بعــدم جــدوى الدخــول يف حــوار مــع إيــران، اســتناداً إلــى ممارســاتها 
الســابقة وتنصلهــا الدائــم مــن تعهداتهــا كمــا فعلــت مــع االتفــاق النــووي الــذي مت التوصــل إليــه يف العــام 2015، فلــم تلتــزم بكافــة 

بنــوده بــل واصلــت ســراً تطويــر برنامجهــا للصواريــخ الباليســتية، وتهديــد أمــن املنطقــة واســتقرارها. 

بنــاء إجمــاع إقليمــي يتصــدى للخطــر اإليرانــي، مــن خــال ترويــج إســرائيل لفكــرة أنــه مادامــت إيــران تشــكل خطــراً علــى األمــن  	
واالســتقرار اإلقليمــي، فمــن الضــروري أن تشــمل أي مفاوضــات محتملــة حــول االتفــاق النــووي دول املنطقــة الرئيســية، والعمــل 
علــى تضمــن مخاوفهــا يف أي تعديــات مرتقبــة علــى هــذا االتفــاق، بحيــث ال تقتصــر وحســب علــى مشــروعها النــووي، وإمنــا 
تتضمــن أيضــاً برنامجهــا للصواريــخ الباليســتية، ودعمهــا املســتمر للعديــد مــن امليليشــيات املســلحة والطائفيــة، والتــي تقــف وراء 

حالــة الفوضــى وعــدم االســتقرار التــي تشــهدها العديــد مــن دول املنطقــة. 

العالقات مع الواليات املتحدة والقوى الدولية. 	

يف حــال متكــن بنيامــن نيتانياهــو مــن تشــكيل احلكومــة اجلديــدة فرمبــا تشــهد عاقــات إســرائيل بالواليــات املتحــدة بعــض »الفتــور« 
، بســبب اختــاف رؤيتهمــا جتــاه مســار عمليــة الســام مــع الفلســطينين؛ فــإدارة الرئيــس بايــدن – وكمــا هــو واضــح مــن تصريحــات 
ــد مــن مســؤوليها- تدعــم حــل الدولتــن بــن إســرائيل والفلســطينين، كمــا أعلنــت أنهــا ســتعيد الدعــم املقــدم للفلســطينين،  العدي
وهــي مواقــف تختلــف مــع رؤيــة نيتانياهــو التــي تنظــر إلــى مواقــف إدارة بايــدن باعتبارهــا تراجعــاً عــن مواقــف الرئيــس الســابق دونالــد 
ترامــب، والــذي كان مــن املفتــرض أن تعتــرف إدارتــه بــأن املســتوطنات اليهوديــة املقامــة علــى أراض محتلــة هــي جــزء مــن إســرائيل، 
وهــذا ينــذر باحتمــال الصــدام بــن إدارة الرئيــس جوبايــدن واحلكومــة اإلســرائيلية اجلديــدة يف املســتقبل.  لكــن يف حــال متكــن 
ــدة، فــإن هــذا قــد يعطــي دفعــة ملســار العاقــات  ــي يســيطر عليهــا معســكر اليســار مــن تشــكيل احلكومــة اجلدي قــوى املعارضــة الت
ــق بحــل  ــا يتعل ــة إدارة بايــدن، خاصــة فيم ــا تتقــارب مــع رؤي ــن القضاي ــة اليســار للعديــد م اإلســرائيلية- األمريكيــة، خاصــة أن رؤي

الدولتــن، واســتئناف املفاوضــات مــع الفلســطينين.  

ــز شــراكاتها مــع روســيا والصــن، وبعــض القــوى  ــى تعزي ــة األخــرى، فــإن إســرائيل ســتواصل العمــل عل ــق بالقــوى الدولي وفيمــا يتعل
ــة مــع هــذه القــوى.  ــة واألمني ــح االســتراتيجية واالقتصادي ــط بحزمــة مــن املصال ــا ترتب ــد، وخاصــة أنه ــة اآلســيوية كالهن اإلقليمي
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خاتمة

ــذي  ــز ال ــم حتســم الفائ ــا ل ــس فقــط ألنه ــرة عــن ســابقاتها، لي ــات اإلســرائيلية األخي ــف االنتخاب ــم تختل ل
بإمكانــه تشــكيل احلكومــة اجلديــدة، وإمنــا أيضــاً ألنهــا عمقــت مــن املــأزق السياســي الداخلــي، وأســهمت يف 
تنامــي االنقســامات بــن القــوى السياســية، ورمبــا يكــون هــذا أحــد املامــح الرئيســية للمشــهد اإلســرائيلي 
منــذ ســنوات، لكــن هــذه االنتخابــات خالفــت معظــم التوقعــات التــي كانــت ترجــح فــوز نيتانياهــو بأغلبيــة 
مريحــة، اســتناداً إلــى مــا حققــه مــن جناحــات يف إدارة جائحــة »كوفيــد –19” وتطبيــع العاقــات مــع العديــد 
مــن الــدول العربيــة. كمــا أظهــرت هــذه االنتخابــات أيضــاً مــدى تعقيــد النظــام االنتخابــي اإلســرائيلي، والذي 
لــم يحســم خــال عامــن أربــع جــوالت انتخابيــة بصــورة واضحــة. ويف ظــل حالــة االنقســامات الراهنــة، ليــس 
ــم يتمكــن أي حتالــف سياســي مــن تشــكيل حكومــة توافقيــة  مــن املســتبعد إجــراء انتخابــات خامســة إذا ل

خــال الفتــرة املقبلــة. 
ويف كل األحــوال، فــإن هــذه االنتخابــات وإن كانــت ســتظل مثــاراً للجــدل يف الداخــل حتــى يتــم اإلعــان عــن 
ــاك شــبه  ــة ســيكون محــدوداً، ألن هن ــى توجهــات السياســة اخلارجي ــدة، فــإن تأثيرهــا عل احلكومــة اجلدي
إجمــاع علــى أولويــات هــذه السياســة بغــض النظــر عمــن يشــكل احلكومــة، ســواء كانــت تنتمــي لليمــن أو 
اليســار أو الوســط، فهنــاك رؤيــة مشــتركة لطبيعــة املخاطــر والتحديــات اخلارجيــة التــي تواجــه إســرائيل، 

وكيفيــة التعامــل معهــا مبــا يضمــن أمنهــا ومصاحلهــا. 
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